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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplys-
ninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala forefindes sidst i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

mailto:kmq@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Støberiet Plejecenter, Grønnegade 31, 9700 Brønderslev 

Leder: Berit Rosenkilde 

Antal boliger: 48 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 20. september 2021, kl. 08.45 – 13.00 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• Tre medarbejdere 

• Fire borgere 

Den tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på plejecen-

tret. 

Tilsynet er afrundet telefonisk med leder. 

Tilsynsførende:  

Manager Helle C. Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder beskriver det seneste år som hektisk og præget af COVID-19 restriktioner, rekrutteringsudfordringer 
og et højt sygefravær. Leder oplever dog, at medarbejdernes samarbejdsevner på tværs af plejecentrets 
fire grupper er forbedret i perioden, men leder erkender samtidig, at der er et stykke vej endnu. Leder 
har en særlig opmærksomhed på medarbejdernes kommunikation, som er præget af forskellige kulturer 
og personligheder, og en aktuel indsats er derfor rettet mod at skabe en fælles medarbejderkultur og at 
styrke samarbejde og kommunikation mellem medarbejderne. Den seneste trivselsmåling er fulgt op med 
handleplaner, og et medarbejderforløb om kommunikation med Affektum er planlagt.  

Overgangen til FSIII har ligeledes leders opmærksomhed, idet flere medarbejdere finder forandringen i 
dokumentationspraksis udfordrende. Af øvrige udviklingsområder nævner leder arbejdet med den gene-
relle faglige udvikling blandt medarbejderne samt implementering af viden fra projektet med Værdig-
hedsrejseholdet vedrørende mad og måltider, som leder og fem medarbejdere aktuelt deltager i. 

Leder oplyser om fire vakante stillinger og et højt sygefravær. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder oplyser, at der er arbejdet på at forbedre dokumentationspraksis siden seneste tilsyn. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Plejecenter Støbe-
riet. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er 
indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at plejecentrets leder og medarbejdere arbejder målrettet på at skabe 
stabilitet, trivsel og en tryg hverdag for borgerne.  

Tilsynet vurderer, at plejecentret lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne ser-
viceniveau for området. Kerneydelsen leveres med en tilfredsstillende faglig kvalitet, og det rehabiliterende 
sigte indgår i dagligdagen og i samarbejdet med borgerne.  

Samtidig vurderer tilsynet, at det fortsat vil kræve en målrettet ledelsesmæssig indsats at skabe en fælles 
samarbejdskultur og faglig udvikling og at sikre borgerne et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv.  

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at døgnrytmeplaner ajourføres med beskrivelse af, hvordan medarbejderne fag-
ligt og pædagogisk understøtter konkrete borgere i relation til deres behov for pleje. 

2. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i alle tilfælde opdaterer borgernes generelle oplysninger, og 
at SUL-ydelser konsekvent følges op med fyldestgørende handleanvisninger. 

3. Tilsynet anbefaler, at personfølsomme oplysninger om borgerne i alle tilfælde afskærmes for uved-
kommende. 

4. Tilsynet anbefaler leder at etablere rammer og strukturer, der understøtter systematisk afvikling af 
triage i grupperne. 

5. Tilsynet anbefaler, at leder og medarbejdere drøfter borgernes oplevelse af fortravlede medarbej-
dere samt en konkret borgers oplevelse af lang ventetid ved kald.  

6. Tilsynet anbefaler leder og medarbejdere at evaluere på den samlede borgeroplevede kvalitet af 
tilbudte aktiviteter og at følge op på borgernes ønsker om mere liv i afdelingerne. 

7. Tilsynet anbefaler et fortsat ledelsesmæssigt fokus på at styrke den generelle faglige udvikling, 
herunder rekruttering samt kulturarbejdet omkring medarbejdernes samarbejdsevner og kollegiale 
interne kommunikation. 

8. Tilsynet anbefaler, at leder og medarbejdere har et skærpet fokus på at sikre, at alle nyansatte 
medarbejdere følger deres planlagte introduktionsprogram. 
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2.3 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bed-
ste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert 
tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurde-
ring). 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 

 

 

2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i middel grad lever op til indikatorerne. 

Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder målrettet med dokumentatio-
nen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Der beskrives endvidere en 
klar rolle og ansvarsfordeling, hvor kontaktpersonerne har hovedansvaret for 
døgnrytmeplaner og funktionsevnetilstande. 

Dokumentationen fremstår overvejende opdateret og fyldestgørende. Borgernes 
behov for pleje og omsorg er i flere tilfælde beskrevet handlingsvejledende i 
døgnrytmeplaner med udgangspunkt i borgernes individuelle ressourcer. Der sav-
nes dog yderligere beskrivelse af medarbejdernes understøttende indsatser, fx 
hos borgere med kognitiv svækkelse. Generelle oplysninger ses opdaterede og ud-
fyldte, fraset i et tilfælde.  

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

HverdagslivKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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Samtlige funktionsevnetilstande er ajourført, mens helbredstilstande savner op-
datering i to tilfælde, hvor der desuden ses manglende handleanvisning på enkelte 
SUL-ydelser. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt sprog. 

Tilsynet bemærker åbne døre til to tomme personalerum med frit udsyn til per-
sonfølsomme oplysninger om borgerne.   

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i middel grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne udtrykker overvejende stor tilfredshed med de ydelser, de modtager. 
En borger irriteres dog over den til tider lange ventetid på hjælp, som borger 
oplever i forbindelse med nødkald. Flere borgere bemærker, at medarbejderne 
har travlt, men altid yder en god hjælp. 

Plejecentret arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den rette pleje 
og omsorg via de gruppevise morgenmøder, dokumentation, kontaktpersonordning 
og de uformelle overlap mellem vagter. Medarbejderne har løbende sparring - og 
en formiddagsopsamling på tværs - med henblik på at skabe overblik, hjælpe hin-
anden og koordinere opgaver efter dagens ressourcer og kompetencer. Triage af 
borgerne afvikles ifølge medarbejderne ikke konsekvent i samtlige grupper eller 
på daglig basis, som oprindeligt tiltænkt. Medarbejderne beskriver deres store 
fokus på borgernes livskvalitet og behov for pleje, men de erkender, at de ofte 
oplever sig fortravlede. De tilkendegiver, at kvaliteten af hjælpen til borgerne 
påvirkes på dage med sygemeldinger og manglende vikarer. Sideløbende fremhæ-
ves samarbejdet med centersygeplejersken som yderst velfungerende og som en 
stor praktisk støtte, da hun ofte hjælper kollegaerne i helhedsplejen. 

Pleje og omsorg leveres efter en tilfredsstillende faglig standard, og medarbej-
derne kan med eksempler fortælle om rehabiliterende indsatser, fx mobilisering 
og ADL i morgenplejen. Der er ligeledes relevant fokus på sundhedsfremme og 
forebyggelse, fx vedrørende faldforebyggelse. 

Der er en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og 
vedrørende borgernes hjælpemidler. 

 

Hjælpemidler 

En borger ytrer stor utilfredshed med, at borger på 10. uge afventer sit bestilte 
hjælpemiddel.  

Leder og medarbejdere oplyser, at ventetiden fra bestilling af et hjælpemiddel 
til levering generelt er op til otte uger. Undtagelsen er, hvis hjælpemidlet bestil-
les som APV-hjælpemiddel, men heller ikke i disse tilfælde er der en aftalt ramme 
for minimumsventetid for levering. Medarbejderne redegør for en aftalt arbejds-
gang for rekvirering og/eller aflevering af hjælpemidler. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgernes oplevelse af hverdagslivet på plejecentret varierer. Flere borgere er 
meget tilfredse med aktivitetstilbuddet, mens andre savner mere liv i huset og 
flere aktiviteter, som fx banko. Samtlige borgerne giver udtryk for at have en 
hverdag med medbestemmelse, hvad angår ønsker til døgnrytme og måltider. 

Både leder og medarbejdere beskriver, at der har været begrænsede aktiviteter 
for borgerne under nedlukningen, ligesom aktivitetsmedarbejderne fra Grønnin-
gen i denne periode ikke har haft adgang til plejecentret. Aktivitetsmedarbej-
derne er atter tilbage og står for aktiviteter en gang ugentligt, og de frivillige 
tilbyder kaffebord samt gå- og busture.  

Medarbejderne oplyser om et nyligt arrangement i forbindelse med Royal Run, og 
gudstjenester afholdes atter som før.  
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Medarbejderne har varierende opfattelser af, om plejecentret udbyder tilstræk-
kelige og meningsfulde aktiviteter til borgerne. Samlet set er der enighed om, at 
hverdagsaktiviteter for borgerne fremadrettet skal have et større fokus blandt 
medarbejderne, skønt de aktuelt har svært ved at finde tiden til det. Leder oply-
ser endvidere, at en medarbejder er ansat til at varetage klippekortydelser til 
borgerne. 

Maden og måltiderne opleves tilfredsstillende af borgerne, dog savner en borger 
mere variation og flere smagsoplevelser. 

Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet. Rammerne for måltiderne varierer i de forskellige 
grupper, men alle medarbejdere beskriver fokus på borgersammensætning, un-
derstøttelse af borgerne ved behov samt opmærksomhed på borgernes ernærings-
mæssige problemstillinger og behov under måltiderne. En medarbejder reflekte-
rer over det faglige og etiske aspekt ved, at hun under måltiderne hjælper to 
borgere med at spise på samme tid. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne oplever god omgangstone og adfærd fra medarbejderne, som ligeledes 
er respektfulde og venlige.  

Medarbejderne redegør for, hvad der lægges vægt på i kommunikationen med 
borgerne, som målrettes og tilpasses den enkelte borgers tilstand og behov, fx i 
forbindelse med plejen. Pårørende og borgers livshistories inddrages i borgertil-
gang, ligesom jargon og humor anvendes alt efter relation og med øje for, om 
borger profiterer af dette. Medarbejderne redegør for, hvordan den anerken-
dende tilgang er et fagligt udgangspunkt i dialogen med borgerne, og at borgernes 
reaktioner altid aflæses for at sikre, at borger oplever tryghed og tillid i samspillet 
med medarbejderne.  

Tilsynet bemærker, at medarbejdernes kommunikation med borgerne er respekt-
fuld og anerkendende. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i middel grad lever op til indikatorerne.  

Leder og medarbejdere vurderer, at medarbejderne besidder relevante faglige 
kompetencer i forhold til målgruppen, men de tilkendegiver, at vakante stillinger 
og et højt sygefravær influerer på stedets samlede kompetencer trods kompe-
tente ufaglærte ansatte afløsere.  

Leder redegør for et længerevarende og vedvarende fokus med forskellige initia-
tiver i forhold til den generelle faglige udvikling, løbende opkvalificering af med-
arbejderne og forbedring af samarbejdet på tværs. Medarbejderne tilkendegiver, 
at samarbejdet mellem kollegaerne varierer alt efter gruppetilhørsforhold og 
kendskab, og at samarbejdet udgør et udviklingsområde, mens centersygeplejer-
sken oplever en lille forbedring i samarbejdet den seneste tid. Medarbejderne 
beskriver endvidere en hård tone imellem medarbejderne som husets største pro-
blem, og de erkender, at en forbedring heraf nok vil kræve en kulturændring, som 
alle på plejecentret vil tage medansvar for.  

Medarbejderne oplever, at de har muligheder for kompetenceudvikling via for-
skellige mødefora, og de opsøger ligeledes selv viden ved behov. Derudover be-
nyttes kollegaer og centersygeplejersken i stort omfang til faglig sparring.  

En forholdsvis nyansat medarbejder fortæller, at hun ikke har fulgt sit introduk-
tionsprogram grundet travlhed, men løbende har søgt at tilegne sig relevant vi-
den. 
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Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

Borgerne har forskellige oplevelser af perioden med COVID-19 restriktioner. En 
borger oplevede ikke perioden som svær eller markant anderledes end i dag, hvor-
imod en anden borger udtrykker, at perioden var ”ganske forfærdelig”.  

Skønt leder oplevede nedlukningen som udfordrende, har perioden haft positive 
afledte effekter, fx i form af en større ro hos borgere med demens og bedre ram-
mer for at skærme borgere med udadreagerende adfærd. Leder bemærker end-
videre positivt, at arbejdstilrettelæggelse i forhold til adskilte morgenmøder i 
grupperne er bevaret efter restriktionerne og efter medarbejdernes eget ønske.  

Medarbejdere og leder beskriver, at nedlukningens begrænsede medarbejder- 
flow mellem de fire grupper medførte en større opmærksomhed på at understøtte 
hinanden på tværs af grupperne. Således er praksis med formiddagens opsamling 
på tværs af grupper videreført. Ligeledes redegør leder og medarbejderne for et 
vedvarende fokus på hygiejne, bl.a. hos borgerne, i borgernes boliger og på fæl-
lesarealer.    

2.5 VURDERING 

I tilsynene i Brønderslev Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Score: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er ingen mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere 

• Alle elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er få mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af bor-
gerne 

• Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 

I middel grad 
opfyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er en del mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er mange mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er omfattende mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne 
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 
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